
REFORMA. La Paeria ha tret a licitació el projecte 
per reformar la Baixada de la Trinitat en el marc 
del Pla de Barris Portal de la Magdalena-Noguero-
la amb un pressupost de 216.114,83 euros.

MEDI AMBIENT. Una quinzena de persones van 
participat al curs ‘Els odonats: libèl.lules, espiadimo-
nis i cavallets del diable’, organitzat, entre d’altres, 
per la regidoria de Medi Ambient de la Paeria.

SANT JOAN. La Paeria ha posat en marxa un plànol 
interactiu al web municipal que mostra la ubicació 
de les fogueres per la revetlla de Sant Joan. L’auto-
rització es pot realitzar a través de ‘paeria.cat’. 
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Els treballs de la reforma integral del passeig de Ronda se cen-
tren en l’acabament de la mitjana, concretament hores d’ara 
s’està omplint de formigó l’estructura metàl·lica per impedir 
que els vianants creuin per fora dels passos de vianants. 

PAERIA

Treballs per acabar la mitjana 
del passeig de Ronda

OMPLEN L’ESTRUCTURA METÀL∙LICA

Lleida se suma avui a la Festa 
de la Música, una celebració 
internacional que coincideix 
amb el primer dia de l’estiu a 

l’hemisferi nord. 12 escoles de 
música de la ciutat oferiran, 
de les 17 hores a les 21 hores, 
concerts gratuïts a diferents 
escenaris com la plaça de la 
Paeria o el carrer Major. 

PELS CARRERS DE LA CIUTAT 

La Festa de la Música, avui
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SERÀ ENTERRAT AVUI

La cúpula d’ERC, ahir al tanatori de Lleida

LAURA CORTÉS (ACN) 

Representants del món polí-
tic, de la societat civil i ciu-
tadans van passar ahir a la 
tarda pel tanatori de Lleida 
on es va instal·lar la capella 
ardent de Víctor Torres, histò-
ric militant d’Esquerra, mort 
diumenge als 96 anys. El se-
cretari general d’Esquerra, 
Joan Ridao, el president de la 
Federació d’ERC de Lleida, 

Àngel Vidal o l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, van ser 
algunes de les personalitats 
que van passar per la sala de 
vetlles per donar el condol a 
la família del difunt. Avui al 
matí tindrà lloc una cerimò-
nia civil per donar el darrer 
comiat a Torres.  

També es va anunciar que 
ERC homenatjarà Víctor Tor-
res al juliol i la Paeria li dedi-
carà un carrer. 

Centenars de mostres 
de condol per la mort 
de Víctor Torres
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El Grup de recerca en Antio-
xidants del Departament de 
Tecnologia d’Aliments de la 

UdL està desenvolupant nous 
mètodes d’anàlisi que permetin 
avaluar la capacitat antioxidant 
dels components de productes 
que consumim habitualment 

en la nostra dieta com el brou, 
la salsa de tomàquet o el sofre-
git; amb l’objectiu que puguin 
contribuir a prevenir malalties 
cròniques com ara la hiperten-
sió, el colesterol o diverses pa-
tologies del cor. Aquest treball 
s’emmarca dins el projecte He-

nufood, que coordina l’empresa 
Gallina Blanca Star, i en el que 
participen 9 empreses i 11 hos-
pitals i centres de recerca d’ar-
reu de l’Estat. 

La recerca que duu a terme 
l’equip de la UdL, liderat per 
la doctora Maria José Motilva, 
té per objecti u identificar la 

concentració de cadascun dels 
components del producte, per 
després esbrinar quina és la 
dosi més adequada. 

La UdL estudia aliments 
que prevenen malalties
Desenvolupen nous mètodes d’anàlisi que permetin avaluar 
la capacitat antioxidant de productes que consumim
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DE CARÀCTER CRÒNIC COM HIPERTENSIÓ O COLESTEROL

Alguns dels membres del Grup de recerca en Antioxidants

LAURA CORTÉS (ACN) 

FRANCESC GINÉ, EL NOU CAP 

La UdL va acollir ahir la presa de possessió Francesc Giné de 
Sola com a director de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la 
UdL i de Cristian Solé Cutrona, com a sots-director. El rector 
de la UdL, Roberto Fernández, va presidir l’acte. 

HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA)

L’Escola Politècnica Superior  
estrena nou director

La Cambra de Comerç de 
Lleida desenvolupa una ini-
ciativa per facilitar les pràcti-
ques a les empreses lleidata-

nes d’alumnes que han cursat 
segon i tercer de la Diploma-
tura en Ciències Empresarials 
i primer i segon de la Llicenci-
atura en Administració d’Em-
preses a la UdL. 

CAMBRA DE COMERÇ

Pràctiques en empreses
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COMITÈ D’EMPRESA

El Comitè d’Empresa de 
GSS-Hospital Santa Maria de 
Lleida, que es va reunir ahir va 
denunciar a través d’un comu-
nicat que “per part de l’empre-
sa  no se’ns  proporciona tota 
la informació necessària  per 
tal de fer un bon seguiment  de 
les retallades i quan aquesta 
informació ens arriba es tard, 
impossibilitant  al comitè de 
prendre mesures adients”. 

A més, van apuntar que “hi 
ha hagut rescissió de contrac-
tes tant temporals i interins de 
llarga durada suposant  una re-
ducció de personal aproxima-
dament, fins ara, de 60 treba-
lladors”. També van afegir que 
“amb el tancament de llits de 
UCI, de l’àrea  sociosanitària, 
de l’àrea quirúrgica, de medi-
cina interna suposa que es vegi 
afectat el bon funcionament 
dels serveis allargant les llistes 
d’espera i no podent assegurar 
la qualitat assistencial”. 

Denuncien 
que el Santa 
Maria ha 
acomiadat 60 
treballadors
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